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Flatanger Kommune
POST: 7770 FLATANGER
TLF :
: 74 22 11 00
TELEFAX: 74 22 11 80
E-POST ADR. postmottak@flatanger.kommune.no

Er det noe du ønsker å ha med i neste utgave av ” HØR— HER”
Må det leveres innen 20. Mai 2012
Det vil da gjelde for Juni 2012.
Send helst ferdigskrevet stoff til vår e-post:

postmottak@flatanger.kommune.no
Vi tar gjerne imot tips om det er noe dere vil vi skal ta med!
Vi oppfordrer alle til å bruke aktivitetskalenderen
på vår hjemmeside.

INFO

INFO

INFO

KOMMUNALE MØTER
Oppvekst og omsorg: 31.Mai
Næring, miljø og teknisk: 31.Mai
Formannskap: 22.Mai
VOLLAMYRA
Det er åpent følgende dager i Mai.
Hver tirsdag fra kl. 15.00—18.00 og
Siste lørdag i måneden fra kl. 11.00—13.00

TANNPLEIER
9.Mai

PRISER PÅ ANNONSER I HØR-HER
1/4 side:
1/2 side :
Hel side:

Kr. 250,- + moms
Kr. 500,- + moms
Kr. 1000,- + moms
Lag og foreninger: Gratis

Til de som er interessert i å leie bod under årets Tangsprælldaga:
Ta kontakt med Lise Sørgaard på tlf. 970 82 943
Hvis det er noen som er interessert i å være med i årets komitè:
Ta kontakt med Maria Waldersløff på tlf. 452 66 449

LOPPEMARKED
Ny dato for loppemarked på Vik Montessoriskole:
2.juni kl. 12.00

Fysioterapeutene i kommunen vil rette en stor takk til Helselaget for deres hjelp
som assistenter under bassengtreningene i høst og vinter.
Tusen takk!
Hilsen fysioterapeutene

INFO

10 PÅ TOPP OG 10 RUNDT I FLATANGER 2012
Velkommen til et nytt år med mange nye turer i skog og mark. Dette er det 7.året med
FYSAK-løyper. Løypene er i år merket med røde og hvite bånd. Det er trimkasser med
klippetang og trimbok i på alle turene. Skriv navnet ditt i boka i tilefelle du mister klippekortet ditt. Vi ønsker å registrere alle turene som blir gått selv om du ikke har klippekort.
Turene er merket i perioden 29.april-15.september, (UNNTATT TURENE PÅ OPPLAND/
JØSSUND. De er klare fra 1.juni). Du kan selv velge når du vil gå de ulike turene, og
hvor mange turer du vil gå. Startpakkene kan kjøpes på butikkene i kommunen.
Fellesturer: Deltakelse på fellesturer er gratis og åpent for alle.
29. april kl. 12.00. Oppmøte Utvorda oppvekstsenter. Guidet tur opp på Vordfjellet til utkikksposten tyskerne hadde der under andre verdenskrig .
9.juni kl. 12.00. Oppmøte Opplandsaunet. Guidet tur til Småholmheia. Muligheter for
overnatting fra 9.-10.juni. Ta med telt.
Følg med i Hør her, plakater på butikken og på kommunens hjemmesider
www.flatanger.kommune.no for mer informasjon om fellesturer. Husk å ta vare på klippekortet. Hvis det leveres til kulturkontoret innen 1.oktober 2012 blir du med i en trekning av
gavekort på sportsbutikk.
Premiene trekkes ut i fra følgende kriterier:
Barn 0-12 år med minst 4 turer,( men ikke alle)
Ungdom 0-19 år med alle turene
Alle som har gått turer i alle grendene
Voksne (f.o.m. 20 år) som har gått mer enn 4 turer, (men ikke alle)
Voksne (f.o.m. 20 år) som har gått alle turene
Alle barn t.o.m. 12 år får diplom.
Premiene trekkes og diplomene deles ut på Lauvsnes grendelag sin
basar i november.
Årets turer er:
Uvorda/Sitter
Vordfjellet
Hestmarkmyra
Middagsfjellet
Ramsfjellvarden

Vik
Trefjordfjellet
Liafjellet
Myra nedenfor Liafjellet
Jutulen

Jøssund/Oppland
Mangler navn
Langvatna
Småholmheia
Vardheia

Hasvåg
Trolltrappen
Ravnfjellet
Tufthallaren
Liafjellet

Lauvsnes
Kjeurdfjellet
Storvatnet
Hanshallaren
Velta

NB! All ferdsel
skjer på eget
ansvar.
GOD TUR!

UNDERHOLDNING TIL
TANGSPRÆLL 2012
Hei alle barn og unge fra Flatanger og omegn!
På Tangspræll ønsker vi oss
innslag på scenen både på lørdag
og søndag, så har du lyst til å
synge, spille, danse eller vise fram en sketsj
der (alene eller sammen med andre), må du
ta kontakt med kulturkontoret
senest torsdag 7.juni.
Du kan sende SMS til 41633828, eller e-post til
kari.imsgard@flatanger.kommune.no eller komme innom
meg på kontoret.
Kari Kultursjef

Elever og lærere
ved Flatanger musikk– og kulturskole
inviterer til
årets flotteste konsert
TORSDAG 31.MAI
KL. 18.00
I LAUVSNES SAMFUNNSHUS
Alle er hjertelig velkomne.
Enkel servering
Inngang kr 50,- fors voksne
Barn og unge gratis
Arr: Flatanger musikk– og kulturskole

BYGDEKINOEN
MANDAG 30.APRIL

KL. 18.00

Piratene! 3D (norske stemmer)

Aldersgrense: 7 år
I Piratene møter vi den rikt beskjeggete Pirat-Kapteinen — en
grenseløst entusiastisk, dog ikke akkurat vellykket, havets
skrekk. Med et lurvete mannskap ved sin side og tilsynelatende
blind for at han har alle odds i mot seg, bærer Kapteinen på en
drøm: å slå sine bitre rivaler Svarte Bellamy og Huggert-Liz i
kampen om den ettertraktende prisen årets Pirat.

KL. 20.00

Battleship

Aldersgrense: 11 år
Verdenspremiere 11.april (en måned før USA). En skipsflåte blir
tvunget til å kjempe mot en armada av ukjent opphav i denne actionfylte science fiction-filmen. I rollene møter vi blant annet artisten Rihanna, Liam Neeson og Alexsander Skarsgård.
STORFJELLETS VENNER
Hei å hå nå er det vår igjen og folk går på fjellet som aldri før. Det er kjempebra for hele skrotten og mer til.
Som dere kanskje har sett så har vi fått 117.000,- kr. Fra Gjensidige stiftelsen. Disse pengene skal vi bruke på å
oppgradere stien fra Storvatnet og opp. Det blir skiftet ut gamle tau, og selve stien blir også renovert. Vi skal ha
med oss en opp som skal se på saken og vurdere renovering og gjøre jobben.
Håper på at snøen forsvinner og at vi får noen dager uten regn og snø.
Ellers er det veldig få som betaler kontigenten til Storfjellets venner, og det er synd.
Vi kjøper som sagt inn kopper og tørkepapir, ved og stearinlys m.m, forsikring av hytta og kikkerthuset. Alt koster penger og det er noe med å bidra til fellesskapet som en bør tenke på.
Ellers blir det kanskje en turmarsj opp på toppen for å feire ferdigstillelsen av stien når jobben er utført.
Er det noen som har noen innspill å komme med så er det mulig, ta bare kontakt med styret i Storfjellets venner.
På vegne av Storfjellets venner
Kari Olsen

KOMMUNALE AVGIFTER 2012
Fastsettelse av egenbetaling for pleie og omsorgstjenesten i 2012
1.

Egenbetaling for hjemmetjenester(hjemmehjelp, husmorvikar og annen praktisk
bistand).
Grunnbeløp

Inntekt

0-2 G

0-158 432

Sats for inntil
2 t/mnd
35,-

Grunnbeløp

Inntekt

Innt. 15 t/mnd

2-3 G

158 432-237648

3-4 G

Sats for over 2 t/mnd
(Pt. Fastsatt til: )
155,-

63,- pr. time

Abb.pris 15-45 t/
mnd
882,- pr. mnd.

Abb.pris over 45 t/
mnd
1 676,- pr. mnd.

237648-316864

86, - pr. time

1 180,- pr. mnd.

2 347,- pr. mnd.

4-5 G

316 864-396 080

116,- pr. time

1 678,- pr mnd.

3 355,- pr. mnd.

Over 5G

396 080

137,- pr. time

1 886,- pr

4 360,- pr. mnd.

1 G= Folketrygdens grunnbeløp pr. 1.5.2011 kroner 79 216,-

2. Egenbetaling for trygghetsalarm
For leie av trygghetsalarm fastsettes pt en månedlig leie på kr 150,-.
3. Egenbetaling for mat
Frokost/aftens kr 35,Middag kr 68,Helpensjon kr 2 667,Salg til annet f. eks mat til møter økes med 3 % på dagens priser. Kokk på kjøkkenet fastsetter
prisene på det enkelte produkt.
4. Husleiesatser
Stor omsorgsbolig kr 6 504,- pr måned.
Liten omsorgsbolig kr 5 174,- pr måned.
Trygdebolig; husleien i trygdeboligene blir beregnet ut fra inntekt.
Rådmannen gis fullmakt til å vurdere differensiering av husleien etter boligens standard ut fra
dette.
5. Egenbetaling for skyss
Skyss av bruker av omsorgsetatens tjenester faktureres bruker med:
Kr 3,65 pr km v/bruke av leasingbil eller privat bil
Kr 0,90 pr passasjer.
Kjøring i forbindelse med ærend for bruker kr 3,65 pr km.
6. Egenbetaling for leie av rom/hybel bruker av pleie- og omsorgstjenesten.
Det fastsettes en månedlig leie på kr 4 300,- for leie av rom/hybel ved Flatanger pleie- og
omsorgstun. Dette omfatter helpensjon.
7. Egenandel for leie av Nordgårdstua til lag/foreninger.
Det fastsettes en egenandel på kr 400,- for utleie til lag og foreninger.
Det fastsettes en egenandel på kr 500,- for utleie til private.
Dette gjelder ikke for arrangementer hvor målgruppen er beboere ved Flatanger pleie- og
omsorgstun og Kvitveistunet/Utetjenesten.
Det utarbeides retningslinjer for utleie av Nordgårdstua

8. Egenandel for utleie av hår -/fotrom.
Det fastsettes en egenandel på kr 100,- for leie av hår -/fotrom ved Flatanger pleie- og
omsorgstun.
9. Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold mv.
Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold, dag- og nattopphold i institusjon reguleres av
den til enhver tid gjeldende sats fastsatt gjennom lov og forskrift.

Betalingssatser oppvekst og kultur 2012
Følgende egenbetalingssatser gjøres gjeldende fra 01.01.1012:
Foreldrebetalingen i barnehagene:
Foreldrebetaling

Sats pr 01.01.2012.

2-dagers

1130;- (videreført pris fra 2011)

Halv plass

1420,- (videreført pris fra 2011)

3-dagers

1700,-

4-dagers

1980,- ( videreført pris fra 2011)

Hel plass

2330,- (makspris, videreført fra 2011)

Kjøp av ekstra dag

230,- (prisjustert med 4,5% fra 01.01.2012)

( videreført

pris fra 2011)

Prisen er inkl. mat som er fastsatt til kr. 48 per dag (kr 240 for hel plass).
Det gis søskenmoderasjon med 30% fra 01.01.2012. Moderasjon beregnes av det rimeligste
tilbudet.

Foreldrebetalingen i skolefritidsordningene
Tilbud/Foreldrebetaling
Følger skoleruta
Utvidet plass
Kjøp av ekstra dag inntil 3,5 timer

Kjøp av ekstra hel dag

Det betales samme månedlige beløp i 11 måneder.

Sats pr 01.01.2012

Ny sats fra 1.1.2012, etter 3% prisstigning for faste tilbud
1060

1090

1700

1750

230

150

260

Foreldrebetaling i musikk- og kulturskolen:
Beløpene avrundet til nærmeste tier
Foreldrebetaling pr
undervisningsår,
sats per 01.01.11

Ny sats pr 01.01.12, etter
3 % prisstigning

2 480,-

2 550,-

Det gis 50% søskenmoderasjon. Ved valg av flere enn en disiplin, er det 50% rabatt på
disiplinene utover den første. Moderasjon beregnes for det rimeligste tilbudet. Kjøp av dobbel
time til samme disiplin omfattes ikke av moderasjon

Næring, miljø og teknisk

— Gebyrer/avgifter 2012

Flatanger kommune vedtar følgende økninger for kommunale gebyrer og avgifter for
området;
Plan- og bygningslovssaker – økning med 3%
Oppmåling - økning med 7%
Mindre avløpsanlegg - økning med 14%
Landbruksaker - økning med 3%
Tilsyn og feiing - økning med 3%
Renovasjon boliger - økning med 7%
Renovasjon fritidsboliger - økning med 14%
Renovasjon slamtømming - økning med 14%
Kommunal kloakk - økning med 14%
Endringene i gebyrregulativene med tilpasninger delegeres til/vedtas av hovedutvalget for
næring, miljø og teknisk.

INFORMASJON OM KLAGEBEHANDLINGEN VEDR. EIENDOMSSKATT
Vi har påstartet arbeidet med å behandle klager og spørsmål rundt takster og andre
spørsmål om eiendomsskatt, etter at denne ble utskrevet og sendt grunneiere/festere
til orientering. Rimeligvis ble det mye feilretting, men vi håper det aller meste er rettet
etter hvert. Fristen for rettinger er ikke gått ut, men gjelder hele skatteåret.
Vi har allerede besvart de enkleste klagene. Dette er gjort på grunnlag av takstnemndas retningslinjer. De
øvrige er det kun takstnemnda selv som kan behandle.
De klager som gjenstår vil gå direkte til anketakstnemnda hvis de ikke blir imøtekommet
i takstnemnda. Evt behov for ny besiktigelse vurderes fortløpende.
Svar på klagene vil derfor komme først når nemndsbehandlingen er fullført. Forhåpentligvis er
de aller fleste klager ferdigbehandlet i løpet av en måneds tid.
Eiendomsskattekontoret.

SOMMERJOBB
FOR UNGDOM I FLATANGER KOMMUNE
2012

Flatanger kommune kan også i 2012 tilby sommerjobb til ungdom.
Arbeidsoppgaver vil bli omtrent som før med bl.a. stell av grøntanlegg, rundvasking,
maling m.m.
Ungdom født mellom 01.01.1990 og 31.12.1995 vil bli prioritert.
Ungdom registrert som innbyggere i Flatanger skal prioriteres.
Ungdom som får tilbud om sommerjobb hos annen arbeidsgiver skal ikke prioriteres.
Søknad kan leveres på følgende måte:
Send søknad pr post til Flatanger kommune, 7770 Flatanger.
Send e-post til postmottak@flatanger.kommune.no
Søknad må inneholde følgende opplysninger:
Navn, fødselsdato, ønsket tidsrom, opplysninger om du har søkt annet sommerarbeid.
Søknadsfrist: 25.mai 2012

STAMNES GARTNERI
Vi åpner gartneriet mandag 7. Mai
Vi kan blant annet tilby sommerblomster, potteplanter, inne / ute potter, jord /
gjødsel, bark etc.
Åpningstider:
Mandag – fredag
11.00 – 14.00 og 18.00 – 19.00
Lørdag
11.00 – 14.00
Siri: 95898673, Kjell G.: 90623436, Grete: 97157419

Kirkekontoret
Gudstjenester

MAI
01.05:Gudstjeneste i Løvøy kirke kl 11.00
v/sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe
Offer til Kirkens Bymisjon, Trondheim.
05.05: (Lør)Konfirmasjon i Vik kirke kl. 11.00
v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe.
Offer til barne- og ungdomsarbeidet.
13.05:Konfirmasjon Statland kirke kl. 11.00
v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe.
Offer til barne- og ungdomsarbeidet.
17.05:Gudstjeneste Statland kirke kl. 09.30
v/ sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe.
Offer til Samemisjonen.
17.05:Gudstjeneste Vik kl. 11.30
v/sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe.
Offer til Redd Barna.
27.05: Pinsedag Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00
v/sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe
Offer til menighetsarbeidet.
28.05:2. pinsedag Gudstjeneste på Nordgaardstua kl.11.00
v/sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe.
Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.

JUNI
03.06:Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00
v/sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe.
Nattverd. Offer til Israelsmisjonen.
10.06:Gudstjeneste i Statland kirke kl.11.00
v/sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe.
Besøk av Jon Amundal. Nattverd. Offer til Samemisjonen

17.06:Gudstjeneste på Utvorda Kystfort kl. 13.00
v/sokneprest Torgeir Liasjø og organist Stein Moe.
Offer til Blå kors. Salg av mat.

Velkommen til gudstjeneste !
Menighetens sommertur
Sommerturen blir tirsdag den 5. juni. I år drar vi til Sørnesset og får servert mat (både norsk og asiatisk) på Hårnesmoen av Agnes Hårstad. Vi tar i tillegg en rundtur til Småværet og Håstad. Avreise
ca. kl.10.00 fra Kvaløsæter. Skyss for rullestolbrukere også. Påmelding til kirkekontoret innen tirsdag
29.mai. Håper mange har lyst til å være med !

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2012
ble gjennomført 27. mars med en dør-dør- aksjon både på Statland og i Flatanger Vi vil takke så mye
for innsatsen til givere, konfirmanter, menighetsråd og sjåfører!
Til sammen kom det inn kr 21 258,-. Tusen takk!

Lørdag 11. mai markerer vi hjertedagen ved å arrangere gå-tur fra Lauvsnes til Einvika.
Opplegget blir slik:
Alternativ 1: Oppstart fra Flatanger regnskapskontor kl. 12.30.
Alternativ 2: Oppstart fra Storlavika kl. 13.15
Kl. 14.00: Samling i Einvika Ungdomshus med salg av kaffe, saft, vafler og lodder .
Kanskje det også blir noen overraskende innslag?
På strekningen Storlavika-Einvika blir det gå-quiz. Se etter hjerter ved veien - 6 i alt..
Ta med papir og penn, og noter svarene.
Om du ønsker å gå andre strekninger, er du velkommen til Einvika kl. 14.00.
Quizen kan løses også der.
Det blir tilbud om returskyss.
For deg som av ulike årsaker ikke klarer å gå, er det selvfølgelig greit å komme i bil.
Ta med deg noen- og bli med på hjertemarsj !
Arrangør: Lauvsnes helselag.

Nytt fra ordføreren, april 2012.
Hei alle sammen, det er flotte dager vi har foran oss, det er kunsten å finne tid til å ta imot alle inntrykkene,
finne fram de gamle ”jordbærstedene” og virkelig nyte vårdagene.
Fra ordførerkontoret ser det ut som om våren er i rute, vinteren slipper taket og aktivitetene øker. Jeg er
meget godt tilfreds med utviklinga ved Nesset og ser fram til at nye Nesset Sjømat AS, snart er i gang med
slakting og produksjon. Dette har uvurderlig betydning for Flatanger.
Jeg vil rette en stor takk til både daglig leder og styret for den ryddige prosessen, med reetablering av virksomheten. Det er også meget gledelig at bedriften har lykkes med å få på plass ny aksjekapital med en stor
andel lokal kapital.
Den kommunale aktiviteten er fortsatt preget av stor aktivitet både i barnehage og pleie – omsorg, i disse
dager startes det med omgjøringer ved pleie og omsorgstunet for på en enkel måte å skaffe oss 4-5 nye boplasser.
Plan og byggekomiteen har jobbet raskt og effektivt og funnet gode løsninger.
Planene for rehabilitering og utvidelse av barnehagen er inne i en avgjørende fase og kommunestyret må ta
en ny behandling. Men behovet for bedre arbeidsforhold og bedre oppholdsmiljø gjør det veldig nødvendig
å komme i gang med utbygging.
Flatanger har et meget aktivt kulturliv, ordføreren har vært tilskuer ved flere anledninger og er meget imponert, over både innhold og utførelse, også Staut- revyen har igjen hatt stor suksess.
NM gull i luftpistol til Michael Strøm er en prestasjon det står stor respekt av, gratulasjoner og blomster er
overrakt, det blir spennende å følge utviklingen videre.
Årets «overflate-redningsøvelse» var imponerende, samarbeidet mellom de forskjellige fagetatene var et av
hovedformålene med øvelsen, våre lokale mannskaper fikk gode karakterer for den måten vertskapet for
øvelsen ble utført.
Økonomisk har Flatanger kommune store utfordringer, at folketallet har stabilisert og vi hadde en liten økning siste del av fjoråret, er meget positivt. Men endring av alderssammensetning , gjør at vi mister rammeoverføring.
Mitt håp er at vi skal klare å skaffe oss flere frie inntekter, uten det blir det vanskelig å opprettholde gode
tjenester på alle områder. Flatanger har meget store ressurser og vi bør klare å få noe mere tilbake fra de
naturgitte rikdommene våre!
Men nå framover skal vi også glede oss over og nyte alt det vårt utrolig flotte Flatanger kan by på!
Jeg vil ønske dere alle sammen gode vårdager og god sommer.
Hilsen ordfører Olav Jørgen Bjørkås

Det glitrer av sol i den bratte grend,
det dufter av mark og enge.
Hvor skulle vel våren ellers hen?
Vi venter jo på den så lenge.
Jeg elsker den vår som du knapt kan se,
en blomst som sprang ut i den kolde sne!
Arnulf Øverland
Ingenting er som å møte den eneste rette, det er like vidunderlig hver gang.
John Barrymore

